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Amplifikatoro por Longaj Telefonlinioj

M oderna telefonio postulas pli m ulte da efikeco 
en la uzo de aparatoj. K ie en pasinta tem po nur 
tri voĉŝaneloj *)  estis portitaj de unu paro da 
dratoj, nun estas necese ke m ulte pli nom braj voĉ- 
ŝaneloj estu portitaj de unu paro. Se la transsendo  
devas okazi ĝis granda distanco, plua m alfacilaĵo  
envenas, kiu plue m alfaciligas la konstruadon de 
taŭga am plifikatoro. K iel speciala ekzem plo ni 
konsideru linion, kiu havas longecon de ĉirkaŭ  
4000 km ., kaj kiu devas porti m ultajn voĉŝan- 
elojn. La postulaĵoj por taŭga am plikifatoro baz- 
iĝas sur la tute necesa pliigado de la volteco, sur 
la tute perm esebla distordado pro interŝanela m o- 
dulado, sur la tuta diferenco en fazo laŭ la tuta 
frekvencamplekso de la am plifikatoro, kaj sur la 
stabileco de la pliigada kurbo. A nkaŭ kom pren- 
eble la larĝeco de la frekvenca grupo estas fak- 
toro. Por tia am plifikatoro estas necese ke la 
frekvencgrupo etendiĝu de 50 kc. ĝis 500 kc. kaj 
ke la pliigado estu 60 db. **).  kaj ebena laŭ la 
postulata frekvencam plekso.

La celo de ĉi tiu artikolo estas konsideri ele- 
m ente la teorion de am plifikatoro kiu povus plen- 
um i la postulajojn. Tiu ĉi speciala am plifikatoro 
estas nova evoluaĵo kaj propraĵo de la « Bell Te- 
lephone Laboratories », N e\v Y ork, kaj baziĝas 
sur lastatem paj patentoj, kiuj prezentas la prin- 
cipojn de negativa « reenprovizado n kiun ni ĉi 
sube plue klarigos. N i ĉi tie pritraktos nur la teo- 
rion kaj ne la strukturon.

K om ence estas necese klarigi la signifon de pli- 
igado (de volteco) esprim ata en db. Pliigado  ĉi tie 
estos priparolata laŭ du m anieroj, —  kiel « db. 
pliigado n, kaj « proporcia pliigado ». La propor- 
cia pliigado estas nur la nom bro laŭ kiu volteco  

*) Voĉŝanelo estas la frekvencgrupo necesa por unu unu- 
direkta konversacio.

s::: ) La decibelo estas abstrakta nombro, kiu mezuras iun 
raporton, kaj fakte estos la logaritmo de la raporto de 
potencoj en la enirejo kaj la elirejo.

aŭ aliaĵo pligrandiĝas; ekzem ple la pliiĝo de en- 
vena volteco de 2 v. ĝis elvena volteco de 1000 v. 
estas proporcia pliigado de 500. La « db. pliig- 
ado » esprim igas per: 20 log,,R = db.. kie R  
estas la proporcia pliigado. La db. pliigado en la 
pritraktata okazo estas 20 log,(l500  =  54 db. Pli- 
igado de 60 db. signifas proporcian pliigadon de 
1000.

Fig. 1 prezentas la ĝeneralan cirkuiton. v estas 
la envena volteco de la linio kaj V  estas la elvena 
platvolteco de la lasta valvo. La am pleksa pliigado  
estas iom ete m alpli ol la proporcio V /v sed la di- 
ferenco estas konstanta kaj ni forlasos ĝin el la 
diskuto. La am plifikatoro estas tiel konstruita ke 
ĝi havas tri valvojn kiuj produktas fazŝanĝon de 
180" de v ĝis V plus aŭ m inus la rezulto de la in- 
tervcnantaj cirkuitoj. La volteco kiu revenas al la 
cnvenejo tra la cirkuito b. estas 180 ’ for de la 
fazo de v. ĉi tiu volteco reenprovizata estas no- 
m ata V b kaj ĝia grandeco kaj fazo fiksiĝas laŭ la 
elveneja ponto, la enveneja ponto kaj la m alpli- 
igilo b.

N i nom os la am plifikatoran am pleksan pliig- 
adon. de la enveneja krado ĝis la elveneja plato, 
m . ĉi estas V /V i, kie V i estas la valoro de v— V b.
L.a reenprovizila m alpiiigada proporcio de V ĝis 
V b estas V b/V . Pro ĉiu tiuj donaĵoj la sekvantajn  
ekvaciojn ni havas, kiuj donos al ni la veran pli- 
igadon de la am plifikatoro m ’ = V /v.

V = mVi m (v — Vb) 
Vb = bV
V = mv — mbV

mv
I + mb

aŭ

m
I + mb

(')

(’)

kiu preskaŭ egalas je 1/b se m estas granda kiel 
ĝi estas en nia problem o. D o ni jam ekscias ke la 
pliigado m ’ estas preskaŭ konstanta ĉar b de|>en-
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das nur de cirkuitoj kaj ne de valvoj. Se m ’ kaj m  
estas prezentataj sur grafiko kontraŭ la frekven- 
co ni efektive havas la situacion de Fig. 2, kie m ’ 
estas preskaŭ rekta alm enaŭ sur la utila frekvenc- 
am plekso. N i ĉi tiel ekscias ke estas eble per la 
« reenprovizata volteco » produkti am plifikatoran 
pliigadan kurbon kiu estas preskaŭ rekta kaj tre- 
ege konstanta. N i nun konsideru aliajn gravegajn  
sekvaĵojn de la nova cirkuito.

En la afero de fazŝanĝo estas necese preni arr,- 
baŭ m kaj b kiel vektorkvantojn. t. e., la angulo  
kaj ankaŭ la grandeco estas funkcio de la fre- 
kvenco. N i skribu ilin jene:

m — m  (kos (o +  j sin a>) 
b — b (kos (p +  j sin 7 ) 

kaj ni aldonu <0 +  7 1 = a

D e ekvacio 2

La tuta subprem ado de la harm oniko estas nun  
I) + 20 log 10 1 + m  b db.

La plibonigado en harm onikasubprem ado estas 
ĉi tiel vidata esti sam a kiel la perdo de pliigadoj 
kaj ĝi kutim e estas dirata ke en ĉi tiaj am plifika- 
toroj ni interŝanĝas pliiĝon por bonigo en m odul- 
ado. K iel eksperimenta ekzem plo la m kurbo en  
Fig. 2 eble estas 1 10 db. ĉe la plej alta punkto  
kaj rekte sube la kurbo m ’ eble indikos 60 db. La 
m odulada pliboniĝo estas do ĉirkaŭ 50 db. kiu al- 
donata al la norm a subprem ado de 30 db. donas 
la kvanton 80 db. kiu estas la valoro por unua- 
ranga am plifikatoro ĉi-tiuspeca.

N un ni havas la taskon konsideri la stabilecon  
de la pliigada kurbo m ’. N i diris ke ĝi devas esti 
preskaŭ konstanta sed ĝi varios laŭ ŝanĝoj en m . 
Ĉi tie ni havas intereson je la proporcio inter

m’

m l + mb (kos (o 4~ jsin eo) (kos 9 T jsin 9 )

____________ l
1 r mb kosa ~r jm

dm ’/m ’ kaj dm /m , t.e., je la proporcio:
d m ’.m

d m .m ’

l

bsina

sinal + 2 kosa + m' b" / (Fmb) + kosa

kie la parto A  estas la grandeco de ĉi tiu vektoro  
m ’/m  kaj parto B  estas la angulo inter la vektoroj 

m ’ kaj m . r estu la fazo de m , do r-a> estas la 

supra fazangulo.

ĉi tiel (o — r = Tan
— 1 — sina

[l /mb] + kosa

kiu estas la fazŝanĝ-pliboniĝo. N i rim arkas en
Fig. 2 ke ĉi liu pliboniĝo, X . alprenas la fazkurb-

on <0 proksim e al la frekvencakso laŭlonge la
utila frekvencamplekso.

N i nun devus konsideri la dem andon pri m odul- 
ado kiu en ĉi tiu am plifikatoro, pro la granda 
nom bro da voĉŝaneloj, estas treege grava. N i po- 
vas supozi ke, per nenia reenprovizilo konektita, 
harm oniko En produktigas ĉe V kiu estas je D  
db sub V . Ĝ ia valoro ĉe la elveneja generatoro(V ) 
estu E ’n kiam la reenprovizilo estas konektita. 
Tio ĉi produktos inversigitan harm onikon m bE ’n  
ĉe V . kiu devas esti subtrahata de En por akiri la 
daŭrastatan harm onikon E ’n t. e..

E’n En — mb E’n

V r ', Enau En = —
ĉi tiel ni vidas ke E ’n estas sub En je la 

kvanto 20 log 10 II + m  b db.

m
D e ekvacio 2  : m ’ = — :------- s- - -

1 + m  b

( . dm ’ 1 ;;

d m  (1 + m  b)2.'

Tial ni tuj skribas:

dm ’ m
(|m m» (1 + mb) / (l +. mb) 1/(1 -f- mb). .

ĉi tiel dm ’/m ’ estas m alpli ol dm /m  kiu propor- 
cio indikas plibonigadon en stabileco, je la pro- 
porcio 1/(1 + m b). \

K onklude ni trovas ke tri klaraj avantaĝoj el- 
venas de forĵeti pliigon per la « reenprovizada cir- 
kuito »: «

I) Pliboniĝo en la fazŝanĝo je X T*™ -' 91n"
— i^+kosa

2) Pliboniĝo en m odulado laŭ la proprocio  
1/(1 + m  b) .

3) Pliboniĝo en stabileco laŭ 1/(1 + m b).
ĉi tiu am plifikatoro tial indikas klaran progres- 

on al la pliboneco de la longaj telefonlinioj, al 
sistem o en kiu m ultaj personoj sam tem pe povas 
paroli sur unu paro da dratoj kaj tra unu sola arr- 
plifikatoro ĉe ĉiu stacio. La interspaco inter du  
am plifikatoroj estos ĉirkaŭ 40 km . kaj la tuta 
nom bro de am plifikatoroj do estos 100. K iel fina 
afero de intereso la tuta linia pliiĝo estas 6000  db  
kiu signifas proporcion de ĉirkaŭ 10'5n° !

L. A . W are, delegito de ISA E.
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La nova snurfervojo (funikulario) 
de la Monteto Montmartre en Paris.

K iam  fervojo devas grim pi deklivon pli frandan  
ol 45 m /m  pom etra, oni uzas dentrelon kaj se la 
deklivo estas pli granda, m etalŝnuron kaj du va- 
gonojn egalpezajn. Tiu ĉi sistem o estas nom ata 
snurfervojo aŭ funikulario. D e kelkaj jaroj tria 
sistem o aperis : la telefero, kies praavo estas la 
m etalfadena transportilo, uzita en kelkaj regionoj 
por pezaj m aterioj (m ineroj, ŝtonoj, arboj). Fakte 
la dentrela fervojo taŭgas por trajnoj kaj por iom  
longaj vojoj de m ezvaloraj deklivoj; la ŝnurfer- 
vojo, aŭ funikulario, pli bone taŭgas por m allon- 
gaj vojoj de grandaj deklivoj. Fine la telefero taŭ- 
gas por krutegaj deklivoj, trans krutfosaĵoj ofte.

En tiu artikolo, ni intencas priskribi, kiel fa- 
cilan ekzem plon de la dua kategorio, la novan  
urban funikularion de Paris. Ĝ i kuŝas sur la flanko  

zodiferencon de la vojaĝantoj suprenirantaj aŭ  
m alsuprenirantaj kaj la rezistajn fortojn. D um  ĉiu  
vojaĝo la akvujo de la supreniranta vagono estis 
kom preneble m alplena, kaj la m ovo estis produk- 
tata de la akvo kiun oni enm etis en la akvujon de 
la m alsupreniranta vagono. Brem so reguligis la 
m alsupreniron kaj fine oni m alplenigis la plenan  
akvujon.

La nova aparato havas ankaŭ du ekvilibritajn  
vagonojn, sed unu elektran m otoron. La m eka- 
nikilaro  estas m ontrata per la bildo tria. O ni vidas 
du bobenegojn T, kaj T_., kies diam etro estas 
2.200 m etrojn longa, kaj kiuj estas utiligataj por 
volvi la ŝtalŝnurojn. lli estas m untitaj sur du akso- 
stangoj, m alsam sence turniĝantaj per cilindraj 
dentaj ringoj (kun helicoidaj dentoj). Tiuj dent-

Fig. 2q . — Vidajo de la Deklivo. Fig. la. — Generala vidajo.

de la fam a m onteto « M ontm artre » kaj niaj ko- 
legoj, kiuj ŝatas la « hutte sae  ree », plezure vidos 
la du fotografaĵojn, m ontrantajn la deklivon kaj 
supre la ĉefpreĝejon « Sacre Coeur ».

La m alnova kaj trideksesjara aparato estis hi- 
draŭlika, t.e. ĉiu vagono estis provizata de akvujo  
kaj la akvopezo estis utiligata por ekvilibri la pe- 

ringoj estas kunligotaj, rekte aŭ per alia dentrado 
R, kun la dentradetoj P. kaj P., kojnum itaj sur la 
akso de reduktilo por rapideco D .

Tiun reduktilon dank ’ al konusa dentradaro, 
funkciikas elektra m otoro M (50 ĉv-100 m inut- 
turnoj). Elastaj kunigiloj E E, E 2 estas interm et- 
itaj sur la m ovaksoj. La haltigilo F estas brem so 
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havanta branĉojn, kiuj alfiksiĝas al bobenego E, 
kojnum ita sur la ĉefakso de la m otoro M , kaj la 
brem soj por sendanĝereco F, F, havas bendojn, 
kiuj alfiksiĝas senpere al ringoj solidaraj de la bo- 
benegoj T, T 2 . La funkciado de tia aparato ŝajnas 
tre sim pla sed praktike m ultaj m alfacilaĵoj star- 

kuito dependas de kontrolcirkuito, kiu m em de- 
pendas de sendanĝerigaj cirkuitoj. Tiuj lastaj cir- 
kuitoj ekfunkcias kiam la pordoj de la vagonoj 
estas m alferm itaj, kiam oni prem as la butonojn  
« H altigo » aŭ « D anĝero », kiam la falŝirmilo de 
la vagonoj efikas, k.t.p.

I
l

Fig. 3a. — Mekanikilaro.

iĝas, kiam oni uzas la elektran povon, por ke 
okazu, antaŭ la haltigo, sufiĉe grava m alakceleco, 
sendependa rilate al la m ovdirekto kaj al la ŝarĝo, 
kaj por ke la rapideco estu ĉiam sam a kaj m al- 
granda en m om ento de alveno ĉe la kajon. Povan- 
te funkcii aŭtom ate aŭ m ane, la konstruitaj apa- 
ratoj respondas tiajn postulaĵojn.

En okazo de aŭtom ata funkciado, la m otora cir-

Se la sendanĝerigaj cirkuitoj perm esas la ek- 
iradon, la oficisto, sur kajo aŭ en vagono, povas 
funkciigi la kontroleirkuiton. La ekm ovo de la 
ŝuntom otoro fariĝas per sinsekvaj forigoj de kvin 
elektraj rezistiloj, m etitaj en la cirkuiton de la 
Induktanto. Post dek sekundoj, la vagonoj rapi- 
das laŭ 2 m /s, sed 12 m etrojn antaŭ la haltpunk- 
to, iu kojneto, solidara de la bobenegoj, m ovigas 



6 BULTENO DE l.S.A.E. KAJ DE T.V.

fingron, kiu kaŭzas la m alakcelon per m alpliigo 
de potencialdiferenco ĉe la klem oj de la Induktita. 
D ek centim etrojn proksim ume antaŭ la haltpunk- 

I igo kun la elektra liniaro kaj por aŭtom ata funk- 
ciigo estas en du ŝrankoj (fig. 5a kaj 6a).

La falŝirm ilo, kiu senm ovigus la veturilojn, en

Fig. 4a. — Aŭtomata distribuilo.

to, dua fingro efikas la elektrom agneton de la 
haltigilo. La tiradofluo estas nuligita nur post 
8/10 da sekundo por eviti eblan returnenm ovon. 

okazo de ŝnurrom po, enhavas du elcentrigajn seg- 

m entojn 5, ekvilibre fiksatajn per la tirado de la 
ŝnuro C kaj de la kontraŭstreĉa risorto R. Ili

Fig. 5a koj 6a.

Tiuj rezultatoj estas trafataj de la aŭtom ata dis- 
tribuilo (figuro 4a), kiu estas senpere funkciigata  
de unu el la du bobenegoj. La aparataro por kun-

— Ŝrankoj.

staras je unu centim etro super ĉiu relo (fig. 7a). 
Rom po aŭ eĉ m alpli granda streĉo de la ŝnuro  
liberigas la elcentraĵojn, kiuj sin firm e apogas sur
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Fig. Ia. — La falŝirmilo.

la reloj, okazigas la leviĝeton de la vagono kaj 
ŝovas la prenilojn P, P 2 sub la relkapojn. Per la 
frotado, la veturilo haltigas post m aksim um a 
spaco de 0,50 m etro.

Fine ni rim arkigos, ke la plankoj de la vagonoj 
estas sam ebene kaj ne ŝtupare. Tia aranĝo, kiu  

ne estas la klasika solvo perm esas m alm ulte- 
kostan konstruon kaj m alpligrandigas la distan- 
con de la vojiro por la vojaĝantoj, kiel m ontras 
la figuro 8-a. Plue, la vidado sur la tuta granda 
urbo estas pli facila por ĉiuj turistoj.

L. Bacqueyrisse kaj M . D . D upuis.
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Lastaj vortoj pri nomoj de tre altaj nombroj

(Vidu antaŭajn bultenojn.)

El la diversaj opinioj m ontritaj en la Bulteno de 

I.S.A .E. (n-ro 41 de S-ro Belinfante, n-ro 42 de 

S-ro V andevelde, n-ro 43 de S-ro Baum an, n-ro  

44 de S-roj Faw cett kaj Belinfante), oni povas 

konkludi, ke la opini intoj akordiĝas por akcepti 

form on kiel N -(PO V M )IL, aŭ sim ilan, por espri- 

m i skribe aŭ parole: 1000n .

Jen jam paŝo granda, eĉ la ĉefa.

'N i vidu nun la detalojn:

I. —  Cu anstataŭ IL, oni devus preni O L  aŭ EL  

aŭ A L?

N e estas tim inde ke ekzistus konfuzo, inter tiu- 

ĉi finiĝo 1L kaj la sufikso IL: tiu sufikso estas ja 

uzata post radiko kiu havas sifnifon verban: kun- 

m etaĵo de alispeca radiko kun la sufikso IL ne 

havas signifon : form o kiel « tri-dek-(povm )il » ne 

estus pli danĝera, je vidpunkto de konfuzo, ol 

« m alutifa », « pupil’o », ktp., ne pli ol « er. ar, 

en, on, id » en « ripeto, rinocero, rem paro, fri- 

pono, acida, alum eto, ktp. ».

La finaĵo IL por la nom oj de altaj nom broj estas 

preferinda, ĉar ĝi m em origas pri « m il ».

II. —  Ĉu la silabo « foj » estas necesa inter la 
potenco de m il kaj ĝia okazebla obliganta?

« Tricent-tridek-ok- (povm il)il » povas signifi: 

300.1000 18 aŭ 330.1000*. D o, kiam  estas oblig- 

anto de la potenco de m il, oni devas m eti antaŭ  

tiu potenco, specialan signon: tiu speciala signo  

devas esti parolebla, ĉar sim pla paŭzo inter du  

elparolataj silaboj ne sufiĉe estas trafaj por la 

aŭskultantoj: pli sim pla kaj pli signifa silabo ol 

« foj » ne ŝajnas trovebla.

III. —  Cu en « n-(povm )il », oni povus forlasi 

« povro »? A ntaŭ ol proponi « n-il »  = 1000", m i 

estis elektinta «n-pocm il»: sed tio ŝajnis tro longa 

(kiel « n-povm il n) ; plie ne estas m alfacile m e- 

m ori ke nom bro sekvita de la silabeto ii estas po- 

tenco de m il.

K onkludo. — M i proponas ke oni akceptu : 

1000"--n-il, kaj m . 1000"  =  m fojn-il. Se tam en la 

juĝantaro (pri sciencaj vortaroj) opinias, ke ne 

estos tro longe aldoni vorteton m em origantan, ke 

tem as pri potenco de m il, ŝajnas ke « pocm il n 

estus pli efika ol « povm il ».

Rim arko. — Pri ĉiu ajn proponita form o aŭ  

vorto, estus utile, ke la A kadem io decidu plej bal- 

daŭ kiel eble, akceptante aŭ m alakceptante, sed  

ne longtem pe silentante, ĉar se oni atendas ĝis 

kiam la form o estas jam m ulte uzita, kaj sekve 

jam  presita en vortaroj « kom pletaj », la decido de 

la A kadem io ne plu havas la necesan efikon. Tiel 

fuŝiĝus Esperanto, iom post iom sim iliĝante, per 

la diverseco de form oj, al lingvoj ordinaraj, kies 

elem entoj ricevas aldonaĵojn senregule kaj laŭ la 

kaprico de iaj verkistoj. Ĝ is kiam la A kadem io 

estos decidinta, ni povas eviti ĉiujn nelogikajn  

form ojn, uzante nur la oficialajn vortojn «m ilion»  

kaj «m iliard», kaj, por pli altaj nom broj, skrib- 

ante kaj parolante tutlonge, ekzem ple: « La nom - 

bro da kilom etroj inter la tero kaj la polusa stelo  

estas ĉirkaŭe ducent-okdek-kvin fojoj la kvara po- 

tenco de m il ».
C. V andevelde.



BULTENO DE l.S.A.E. KAJ DE T.V.

MODERNAJ VAPORLOKOMOTIVOJ

En ĉiuj landoj, la fervoja em o estas plirapidigi 
la trajnojn, ĉu per uzado de aŭtom otricoj (fervoj- 
aŭfom obiloj), ĉu per plibonigo de la lokom otivoj.

Pri aŭtom otricoj ni priparolos en venontaj ar- 
ti  koloj.

Pri lokom otivoj, la fervojinĝenieroj perfektigas 
la m aŝinojn kaj oni povas diri, ke la lukto de la 
vaporo kaj de la elektro estas duba, koncerne la 
rapidecon. Eble tria konkuranto, la dizelm otoro 
(vidu oktobran bultenon), estos fine la venkanto  
de tiu lukto.

Por rapidigi la m alnovan lokom otivon oni pli- 
bonigas kom preneble la vaporigon de la akvo, la 
varm igon de la vaporo, kaj la uzadon de tiu varm - 
ega vaporo. Plivastigo de la kradosurfaco m eka- 
nika enm eto de karbo, uzado de m azuto, altigo de 
la kaldronfortikeco, elpenso de novaj vapordistri- 
builoj, jen kelkaj rim edoj por akiri pli bonan efik- 
econ.

de la A eroteknika lnstituto de 5t. Cyr (apud Pa- 
ris). Tiu blovejo, konstruita por la provoj de ba- 
lonoj kaj avionoj, povas esti utiligata por aliaj 
aparatoj.

K iam tie oni studis, per la kutim aj m etodoj, la 
agon de la aerblovo sur la lokom otivo, oni kon- 
statis ke m ultegaj turnoventoi okazas ĉe iuj or- 
ganoj kaj naskas en kelkaj lokoj gravajn aeren- 
spirojn. Por nuligi tiujn potencajn m alprofitojn, 
la francaj inĝenieroj decidis la karenform igon de 
la lokom otivo, kaj la legantoj povas vidi, per la 
<i-enmetitaj fotografaĵoj, kian strangan aspekton 
ili atingis.

La kiraso de tiu m oderna m onstro estas provi- 
zita de m ultaj fenestroj ebligantaj la kontrolon de 
la m ekanism o. K elkaj el tiuj fenestroj estas ferm - 
ataj de m etalaj kurtenoj. La fum oŝirm iloj estas 
konstruitaj per du kurbaj surfacoj, sufiĉe para- 
lelaj al la laŭlonga akso de la m aŝino, kaj kies

a  ;

N untem pe, oni pripensas, ke la eksteraĵo de la 
m aŝino estas studenda, kiel por la aŭtom obiloj, 
kaj tiel faris la franca kom panio de N orda Fer- 
vojo. D um  la jaro 1935, tiu kom panio provis m o- 
delon je 1/10 de nova lokom otivo en la blovejo  

supraj bordoj konverĝas, sen kunligo, ĉe la posta 
lim o de la kajuttegm ento. Tiam aniere la vaporoj, 
la fum oj, la kam eno ktp., ne kreas potencon m al- 
profiton.

K uriozaĵo: la fenestroj de la kajuto ne havas
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de supre vidaĵo

vitrojn ; de la jaro 1933a sur la rapidaj lokom o- 
tivoj oni anstataŭas la vitrojn, ĉiam  m alhelajn, per 
aerlam eno, kies m ovo estas tiom forta ke pluvo, 
neĝo, karboneroj ne povas eniri la kajuton kaj 
frapi la lokom otiviston.

La unua lokom otivo, tiel ekipita, trenas nun- 

frunta vidajo

tem pe la rapidajn tranojn, Paris-Calais aŭ D un- 
kerque, en regionoj kie oftege blovas la fortegaj 
m araj ventoj.

Iu inĝeniero.

Scienca Esperantista Bibliografio

Internacia Pedagogia Revuo. —  N i konsilas legi 
la artikolon pri « Elektra lum igo de la Lernejo »; 
tiu artikolo vere lum iganta utilos verŝajne al m ul- 
taj personoj.

Scienco  (bulteno de Japana Esperantista Scienc- 
ista A socio). —  Interese oni povos legi « kelkajn  
respondojn» de nia em inenta kolego H attori- 
Tooru, pri fizikaj term inoj por skalara rapideco  
kaj vektora rapideco.

« La verbo en Esperanto » ne estas verdire 
scienca verko; tam en, ni opinias, utile estas sciigi 
£l niaj kolegoj, ke tiu broŝuro pritraktas tre klare 

la dem andojn rilatajn al la esperantaj verboj, nur 
esperante, por ĉiu Esperantisto. La aŭtoroj estas 
J. G . G luck kaj J. H . W illem s. La prezo  estas 0,65  
guldeno.

En la Revuo O rienta, oni legos atente m allon- 
gan artikolon de nia estimata kolego T. Taguĉi 
pri antikvaj teorioj koncerne la m araj trom boj.

La sam a revuo sciigas, ke jus aperis reviziita el- 
dono de la «Seslingva vortareto de m edikam entoj 
laŭ japana farm akopeo».

En decem bra « N ia G azeto ». —  La sekreto de 
la Piram ido estas interesa tradukaĵo de M arc 
Pujo. Strangaj konstatoj okazas certe.
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Novaĵoj el la Scienca Mondo

A plaŭdoj kaj fajfoj de Radiaŭskultantoj. —  En  
la teatroj, la ĉeestantoj povas aplaŭdi kaj eĉ fajfi, 
sed la radiaŭskultantoj ne ĝuas sam an eblecon. 
Tam en, oni proponis kaj oni provis interesan ri- 
m edon. La radioparolanto diras: «Cu vi estas 
kontenta pro la program o  ? Se jes, kiam vi aŭdos 
la bruon de nia sonorpleto, lum igu hejm e unu  
pluan elektran lam pon; post dek sekundoj, kiam  
vi aŭdos de nove nian sonorpleton m allumigu la 
lum igitan lam pon n. N u, kara am iko, ĉu vi kom - 
prenis? Sufiĉas sciigi de la elektra Centro pri la 
plialtigo de la konsum ado  dum  la diritaj sekundoj, 
kaj dividi ĝin per la m eza konsum ado de unu or- 
dinara lam po. Tiel. la sendstacio povas rapide 
koni kiom da aŭskultantoj nevideblaj aprobas. 
A lia sam a provo sciigas pri la nom bro de la m al- 
aprobantoj. (el belga ĵurnalo)

♦

A rtefarita lano. —  ltala inĝeniero Ferreti estas 
la inventinto de nova teksaĵo nom ita « sinteza  
lano », eltirata el senkrem igita lakto kazeiĝita de 
sulfita acido. La sero, post saturado de la acido, 
estas utiligata por nutrado de porkoj. La kazeino  
estas fine laborita de sekretaj ŝtofoj kiuj faciligas 
la form adon de fadenetoj. Sajnas, ke la rezultato  
tre taŭgas al la teksado. U nu hektolitro de sen- 
krem igita lakto havigas kvin kilogram ojn de sin- 
teza lano.

En alia regiono de nia tera globo, apud Bom baj 
(H indujo), staras nova fabrikejo, en kiu la pin- 
folioj de koniferaj arboj estas kem ie kaj m ekanike 
prilaborataj tiam aniere, ke oni akiras (la invent- 
into diras) lanaĵon pli fortikan kaj pli varm igan 
ol la plej bona el la naturaj lanoj.

A liparte, en Francujo, A nglujo, G erm anujo, oni 
teksas vitrajn fadenojn kaj oni fabrikas ankaŭ, 
per tiuj fadenoj, iun lanaĵon. N i povas kom pati la 
m alfeliĉajn bestojn, kies viando baldaŭ estos nur 
utila al la hom oj. (el italaj kaj francaj revuoj)

♦

N ova paperm aŝino. — La firm o W ahnsleys 
(V anslej) et Bury(Biure), A nglujo, ĵus konstruis 
paperm aŝinon. kies pezo estas 2000 tunoj kaj 
longeco 152 m etroj. Ĝ i produktas tage 200 tu- 
nojn da ĵurnalpapero. (el angla revuo)

La sveda « Sanpano » fariĝos ankoraŭ pli san- 
iga. —  O ni anoncas, ke la sveda « sanpano n, la 
m alm ola sekalpano tiel m ulte konsum ata en Sved- 
ujo kaj ankaŭ pli kaj pli ŝatata eksterlande pro  
siaj valoraj kvalitoj, fariĝos en proksim a estont- 
eco ankoraŭ pli valora.

Eksperim entoj pri ekspozado de la ferm entaĵo  
al specialaj radioj donis la eltrovon, ke estas eble 
pliriĉigi la pankonsistigan m aterialon je D -vita- 
m ino.

O ni konsideras tiun eltrovon treege grava por 
Svedujo kun ĝiaj longaj, m allum aj vintroj sen sun- 
lum o, kiu estas tiel necesa por estiĝo de D -vita- 
m ino, kies foresto kaŭzas rakiton kaj aliajn m al- 
sanojn, kiuj dependas de m albona ostoform iĝo.

La D -vitam ino estas produkto de sunlum o, kaj 
pro la longaj, m allum aj nordaj vintroj ĝia ĉeesto  
en la nutraĵo de la hom oj estas tre necesa, pre- 
cipe en tiu de la infanoj.

Profesoro H ans von Euler, nobelpremiito kaj 
konata eksperto pri nutraj dem andoj, deklaras en  
intervjuo, ke la vitam inigita pano nepre havos 
grandegan signifon, precipe por la kreskanta ge- 
neracio.

(Sved-Internacia G azetservo.)

♦

Prom enado en nia ĉielo. —  El la planedoj, kiuj 
ornam as la belecon de niaj som eraj noktoj, la pli 
stranga estas certe Saturno kun ĝia lum a krono, 
kiun oni nom as kom une « la ringon ». N u, last- 
tem pe, la ĉiela kronata stelo ne plu havis sian  
ringon ! V erdire, ni, teraj hom oj, ĝin nur ne plu  
vidis.

La kialo de tiu fenom eno estas kom preneble la 
sim plan kunm ikson de am baŭ m ovoj tera kaj sa- 
turna. Ĝ enerale, ni ekvidas la ringon kiel elipson  
pli m alpli dikan, kiu, vidata laŭ taŭga angulo, ĉir- 
kaŭas la planedon, sed kiu lasttem pe estis nur ii- 
nio strekanta la lum an sferon. Pli precize, dum  
pasinta junio, la tero estis tute en la ebeno de la 
ringo, kiu pro tio m alaperis je niaj okuloj, fe- 
nom eno kiu okazas ĉiu dekvina jaro. D um la fino  
de la jaro 1936, la vidaĵo estis ankoraŭ tre inte- 
resa, ĉar la ringo videbla de ni estis tam en en la 
ebeno de la suno (ekinokso de Saturno) kaj la 
tanĝantaj radioj aperigis kurioze la detalojn de la 
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ringo, tiu astropolvo de iu saturna luno pulvoriĝ- 
inta antaŭ m ilionoj da jaroj, verŝajne pro troa al- 
proksim iĝo al la planedo m em . en regionon m al- 
perm esitan de gravi  tataj leĝoj

D o, anstataŭ konservi la sferan form on, kiel nia 
nokta lum igilo, la saturna satelito frakasiĝis de la 
altiranta forto, kaj naskis sennom brajn erojn, el 
kiuj kelkaj estas nepalpebla pulvo kaj aliaj iom ete 
dikaj sferetoj. Tiuj dispecaĵoj de pasinta m ondo  
ĉirkaŭiras la planedon, ronddancantaj.
ĉar la eroj, al la patrina astro proksim aj, pli ra- 
pidas ol la m alproksimaj eroj, ofte interpuŝoj 
okazas kaj ni povas opinii, ke post tiuj karam boloj 
la bom bardadoj ne estas m aloftaj sur la m ondo  
Saturno. Tam en tio ne povas verŝajne m altrank- 
viligi la loĝantojn, alm enaŭ tiuj kiuj sim ilus la 
hom an rason, ĉar tia raso ne povus ekzisti en  
m ondo, kie la atm osfero entenas precipe am onia- 
kon kaj m etanon, ŝtofojn kiuj m alperm esas ĉiun 
hom an vivon. (el franca revuo)

♦

Cerba laboro en diagram oj. —  M irinda aparato, 
kiu registras la cerban aktivecon, estas laŭ do- 
nitaj sciigoj kunstruita ĉe la stokholma universi- 
tato sim ilsistem e al la von Einthoven ’a elektro- 
kardiografo, kiu registras la korbatadon. La cer- 
boregistra aparato estas tute sveda invento kaj 
sveda konstruo. Profesoro John Runnstrom , estro  
por la sekcio de eksperim enta zoologio ĉe la uni- 
versitato, kaj liaj asistantoj planis la m aŝinon, kaj 
ĝiaj ĉefaj partoj estas konstruitaj de Svenska Ra- 
dioaktiebolaget. La plej etaj m anifestadoj de la 
cerba aktiveco estas redonataj dela aparato, forti- 
gatajĝis 5-m ilionoble kaj registrataj sur film strio. 
O ni atendas, ke la nova aparato ricevos grandegan  
signifon por la esploro de la elektro-encefalogra- 
fiaj problem oj, pro kiuj estas tre konataj la ber- 
linaj sciencistoj profesoroj Berger kaj K ornm ŭller 
kaj la nobelprem iito profesoro A drian ĉe Cam - 
bridge. (Sved-lnternacia G azetservo.)

♦

Stratosfer-fluginstituto  en ltalujo. —  En ltalujo 
granda intereso m ontriĝas por la stratosfer-flug- 
ado, tiel, ke antaŭ ne longe oni fondis apartan  
sekcion por tiu ĉi flug-branĉo en la itala flug-urbo  
Q uidonia apud Rom a. Tre m almultaj el la fam aj 
aviadistoj povas eniri tiun sekcion, ĉar la selekl- 
ado de la aviadistoj estas ege severa, ĉi tiun se- 
veron oni facile povas kom preni, se oni scias, ke

la m inimum o por la provoflugo kom enciĝas alm e- 
naŭ ĉe 12.000 m etra alteco, ĉe la selektado de 
I ’ aviadistoj oni bazas sin sur la observoj de la 
lnternacia Scienca lnstituto A ngelo M osso, gvida- 
ta nuntem pe de S-ro A m edeo H erlicka. Tiu ĉi 
instituto siavice estas helpata de la observatorio 
Regina M argherita, konstruata sur la 4.550 rne- 
trojn alta M onte-Rosa, kie oni faras studojn pri 
la rezist-kapablo de la hom a organism o en altaj 
regionoj. Se la itala instituto por stratosferflug- 
ado havos sukceson, oni povos esperi, ke en la 
estonteco la internaciaj flug-vojoj denove kaj m ul- 
te plim allongiĝos. (el U SE-EĤ O)

♦

N ova Elektrodinam ika Frekvencm etro registr- 
anta je alta precizeco. —  La preciza m ezuro de 
la frekvenco en la grandaj elektraj retoj inter- 
konektitaj prenis de m allonge apartan gravecon, 
kun la aŭtom ataj aranĝoj de regulado, la m om en- 
taj ekartoj de frekvenco rilate al la m eza frekven- 
co ne superas m ulte + 0,05 periodon kaj m alofte 
atingas 0,15 periodon. Estas do necese ke la 
frekvencom etroj povu konigi variojn de frekvenco  
kies vico de grandeco estas 0,01 periodo. Estas 
krom e necesege ke la indikoj de tiuj aparatoj estu  
tujaj, se oni volas povi eltiri el la ricevita grafiko  
preciozajn inform ojn pri la funkciado de la siste- 
m o de reguligo kaj la alĝustigo de ĝiaj karakte- 
rizoj al la konstantoj de la m aŝinoj kaj de la regul- 
igiloj de la turbinoj.

Tiuj konsideroj kondukas pli kaj pli al la for- 
laso de la frekvencm etroj je altrudiĝita m otoro  
kiu, per ĝia principo m em , ne povas tuj sekvi la 
varion de la frekvenco, kaj sur kies grafikoj sur- 
m etiĝas la respondlinio de la organo de m ezuro, 
kio okazigas im puti al la observita fenom eno iujn  
kaŭzojn kiuj estas tute m alpropraj je ĝi.

La realigo de elektrodinam ika frekvencm etro  
registranta, je forta fortparo kaj je reduktita in- 
erteco, praktike neperioda rilate al la registritaj 
varioj, prezentis grandegajn m alfacilaĵojn. La 
aparato devis, alie, prezenti nenian kaŭzon taks- 
eblan de eraro elvenanta eble de varioj de la cir- 
kaŭa tem peraturo, de la tensio de nutrado kaj de 
ĝia ondform o.

G ravaj serĉoj ebligis venki tiujn m alfacilaĵojn 
uzante novan diferentialan arangon je duobla re- 
sonanco, kaj oni trovos detalojn pri ili en la bul- 
tenoj de la Franca Societo de Elektristoj (artikolo  
de S-ro D ubusc, kun bildoj).



BULTENO DE I.S.A.E. KAJ DE T.V. 13

M alnova krim o. — En la m uzeo de V arberg 
estas ekspozita) la bone konservitaj vestoj de 
viro, kiu estis m urdata antaŭ sescent jaroj aŭ pli, 
kaj kies restaĵoj estis trovataj en torfejo ĉe Bock- 
sten apud V arberg sur la okcidenta bordo de 
Svedujo. La portanto de la vestoj el Bocksten evi- 
dente estis altranga viro, nobelo, kiu estis ĉas- 
anta, aŭ alta oficisto en nobela fam ilio. N enio  
valora troviĝis ĉe li, kaj stangoj estis puŝitaj tra 
la korpo. Sajnas certe, ke rabistoj atakis kaj 
m ortigis la viron, prenis ĉiujn liajn valoraĵojn kaj 
enterigis lin surloke. La stangoj, laŭ la kutim o de 
la tem po, estis puŝataj tra la korpo por fiksi ĝin 
en la tero por ke la viro ne povu foriri kaj per- 
sekuti siajn m urdintojn. La torfo konservis par- 
tojn de la korpo kaj ĉiujn vestojn escepte de tiuj 
el lino aŭ aliaj plantfibroj. La viro havis ruĝajn  
harojn, kaj liaj dentoj havas neniun signon de 
detruo. La restantaj vestaĵoj konsistas el ledaj 
ŝuoj, ĉiu farita el unu ledpeco, lanaj piedvindoj, 
pantalono suprentenita per ledrim enoj, kiuj atin- 
gis la talion, ĝisgenua m antelo kun m anikoj, kiu  
estas kovrita de kapuĉosim ila kapkovraĵo kun  
m etrolonga vosto, kiu m alsuprenpendis m alan-

Vivo de
USTO DE LA DUMVIVAJ MEMBROJ.

Belgujo : S-ro G roverm an  : —  Britujo : S-ro D un- 
can, G ueritte, M ae Cornick, Thom pson; —  
Francujo: S-ro Rollet de 1’lsle ; —  G erm an- 
ujo: S-ro A ron; — N ov. G uin.: S-ro W il- 
liam s; —  Polujo: S-ro Bujw id; —  Svedujo: 
S-ro Jansson.

D onacinto: S-ro Rollet de 1’lsle.

U nua listo de niaj m em broj por la jaro 1937: 
kotizoj ricevitaj antaŭ la dekvina de Februaro  

(la litero 5 m ontras la Subtenantojn)

Belgujo. — S-ro K em peneers, S-ino D e Rvcke, 
S-ro V andevelde.

Britujo. —  S-ro Long (S), La nouvelle Education, 
ĉehoslovakujo. —  S-roj G . Ram bousek, V . Ram - 

bousek, H . H oŝtalek, K am arvt, K veton, Fon- 
sek, Buŝbaum , K ilian, Rebicek, M astny, 
Schneider, M itos Lukas, U lm an.

D anujo. — S-roj Taum ose (S), Blicher, N eer- 
gaard.

Francujo. — S-roj Blot (S). D uchochois, Jouis 

taŭe. La proksim uma tem po, kiam vivis la port- 
anto de la vestoj, estas laŭtakse la fino de la dek- 
kvara jarcento aŭ la kom enco de la dekkvina. Por- 
tretoj de Petrarca, kiu m ortis en 1374, m ontras 
lin kun sim ilstila kapkovraĵo.

(Sved-lnternacia G azetservo.)
♦

La tubara kaldrono. —  Jen datreveno, kiu inte- 
resas la fervojistojn. D um la jaro 1827, la franca 
inĝeniero M arc Seguin kreis la tubaran kaldronon 
kaj uzis ĝin por la novaj lokom otivoj de la fervojo  
« Saint Etienne-Lvon », kies koncesion li estis ri- 
cevanta de la registaro. Ĝ is tiu tem po la loko- 
m otivkaldronoj de Stephenson, ĉie uzataj produk- 
tis nur 300 kg. da vaporo hore, kaj tial la rapid- 
eco de la m aŝino ne povis superi 6 km /h. Per la 
tubara kaldrono la hora produktado altiĝis ĝis 
1800 kg., kaj ebligis rapidecon de 40 km /h. Sur 
la patento de M arc Seguin oni povas legi la daton  
1828 kaj nur en O ktobro 1829 Stephenson uzis 
tiun novaĵon por sia fam a m aŝino « the Rocket » 
(la Raketo),'kiu glore venkis en la konkurso de 
la fervojlinio Liverpool-M anchester.

(el Revue G enerale des Chem ins de Fer.)

nia Asocio
(S). Briquet, Charlet, Rousseau, Couteaux, 
Bricard, M alm anche (S), Saget (S), Cozic, 
M anceau. Jouaust. V incent (S), D ejean, A . 
Baudet, A rchdeacon (5). Cotton, M arseille, 
D ronchat, D eshays.

D unga  rujo. —  S-ro N em ethy.
Japanujo. —  S-roj O ishi. Taguĉi, Seok, Tom oo  

N akajam a, H attori Tooru, H ideo Shinoda, 
Toogam a, H asim oto, Suzaki, M asao Y asudo, 
Sim ura.

M aroko. —  S-ro Richard. 
M onako. —  S-ro Richard. 
N ederlando. —  S-ro Bel infante. 
N ova Zelando. —  S-ro G ordon.
U sono. —  S-ino M orris (S), S-ro \v 'harff kaj kvar 

sam ideanoj.
Svedujo. —  S-ro \V astfelt.

—  N ia kolego, S-ro N aoum off (8 strato de 
Q uatrefages, Paris 5e, Francujo) estas aĉetonta 
unu ekzem pleron de la « V ocabulaire Technique 
et Technologique Fran^ais-Esperanto » de Char- 
les V erax. La interesuloj bonvolu skribi senpere 
al nia kolego.



LA FOIRO DE PARIS
La Foiro de Paris estas heredinta de grandaj 

foiroj, kiuj dum ĉiuj epokoj altiris en parizan re- 
gionon kom ercistojn de ĉiuj lokoj de Europo. La 
unua el tiuj foiroj, pri kiuj ni havas kelkajn doku- 
m entojn estas Foiro Saint-D enis kies regularo  
estis farita en 629-a de D agobert l-a. Tiu vend- 
ejo daŭris kvar sem ajnojn en la loko kie estas nun  
la « Porte Saint-M artin ». ĉi m alfermis la 9-an  
de oktobro, pro publika elm ontro de ĉefaj relikvoj 
de A batejo de « Saint-D enis ». Jam estis venditaj 
tie francaj vinoj, bretonaj m ieloj, itala rubio, sak- 
saj feroj kaj plum boj, orientaj luksaĵoj, ktp. La 
Foiro Saint-D enis post periodoj de prospero kaj 
dekadenco m alaperis kaj estis anstataŭita de farra 
Foiro de « Landit n kiu okazis ĉe m alsupro de 
m onteto M ontm artre. La m alfermo estis prezid- 
ata de episkopo de Paris, kiu venis por beni po- 
polon. O ni vendis tie ĉion, tiel ĉevalojn kaj plug- 
ilojn kiel tapiŝojn kaj felojn, punton, arĝentan  
teleraron.

Pariza universitato venis ĉitien kun rektoro. 
K unigitaj en placo « Sainte G enevieve », grandaj 
estroj de U niversitato kaj studentoj iris aĉeti, 
pergam enojn necesajn por siaj laboroj. M alpacoj 
de la « Ligue » okazigis finon de tiu vendejo, kies 
heredis Foiro « St-G erm ain ». ĉi-tiu cetere ek- 
zistis de tem po de K arlom agno. ĉi travivis pli aŭ  
m alpli bone, ĝis brulego en 1762-a, kiu kom enc- 
igis ĝian dekadencon. N apoleono ĝin finigis en  
181 l-a, konstruiginte vendejon nune ekzistantan  
en la loko de la Foiro.

Progreso de industrio dum X lX -a jarcento oka- 
zigis kreskadon de grandaj francaj ekspozicioj, 
kies unuaj estis organizataj laŭ ordono de N apo- 
leono. En 1806-a, la kvara kunigis 1.422 ekspo- 
ziciantojn; inter ili estis la fam a O berkam pf, la 
fondinto en Francujo fabrikadon de kotonfadeno. 
D um reĝado de Louis-Philippe, la ekspozicioj pli- 
vastiĝis. En 1855-a, okazis la unua universala 
ekspozicio en Paris. Ekspozicioj de 1867-a, de 
1878-a, tiu de 1889-a, fam a pro Turo Eiffel, fine 
tiu de 1900-a sukcesis grandege.

Sed tiam rapidaj progresoj de industrio kaj pli- 
vastigo de interkom unikiloj okazigis renaskiĝon  
de antaŭaj foiroj. Tiel la unua Foiro de Paris 
okazis de la 17-a ĝis la 27-a de M arto 1904-a. 
La kom encoj estis m oderaj. U nue ĝi estis precipe 
por vendistoj de artikloj de Paris. La unua kun- 
veno grupigis 486 ekspoziciantojn en m alnova 
vendejo de la « Tem ple » kaj la ekspozicio estis 
vizitata de M inistro de K om erco kaj de la edzino 
de Prezidanto de Respubliko. La Foiro poste oka-

(8.300 Ekspoziciantoj) 
zis laŭ jaroj en « G randa Palaco », kaj en loko de 
m alnova vendejo de la « Tem ple » tiam m alkon- 
struita, poste en kazerno de « Chateau d ’Eau ». 
Tiuj tro oftaj ŝanĝoj estis tre m alhelpantaj. N u en  
1915-a post interrom po pro m ilito, la adm inistr- 
antoj, antaŭvidante la ĉiam an pligrandigantan 
gravecon de tiu kom erca elm ontro en la kapitalo, 
klopodis por trovi daŭrantan sidejon. En 191 7-a, 
« Esplanade des Invalides » ŝajnis sufiĉanta kaj 
efective 1.700 ekspoziciantoj prezentis tie speci- 
m enojn de franca produktado m algraŭ provizora 
neĉeestado de industrio de N ord-Francujo. En  
1919-a, la Foiro de Paris krom « Esplanade des 
Invalides » estis ankoraŭ lokita en « Cours la Rei- 
ne » kaj granda parto de « Tuileries n. En 1920-a 
tuta « Cours la Reine », parto de « Cham ps-Ely  
sees » kaj « Q uai d ’O rsay » estis okupataj. En  
192 l-a, la « Cham ps de M ars n kaj « avenue de 
La M otte-Piquet » estis alm etitaj al la lokoj do- 
nitaj por la Foiro. Tiu ekspozicio tiam kunigis 
3.800 ekspoziciantojn, sed centoj da alioj estis 
ne trovintaj lokon.

La plej optim istaj antaŭkalkuloj de organizintoj 
estis superitaj. V ere la Foiro de Paris povis libere 
progresi nur kiam en 1925-a estis koncesiita lo- 
ko plurajn hektarojn granda, kie estis antaŭe for- 
tikaĵoj de « Porte de V ersailles » kaj m ilita ter- 
spaco. Sur tiuj kaosaj lokoj estis unu post alia 
faritaj stratoj kaj aleoj, konstruitaj haloj tiel ke 
Foiro de Paris nun estas prem ita en parko kiu  
estas 40 hektaroj granda kaj kies 1 1 estas oku- 
pitaj de haloj aŭ daŭrantaj palacoj.

Progreso de nom bro de ekspoziciantoj gran '- 
iĝis sam e kiel pligrandiĝis loko. D e la 15-a ĝis la 
3 l-a de proksim a m ajo, la Foiro de Paris kiu  
estas tute m alsam a afero rilate al la lnternacia 
Ekspozicio de Paris 1937, kunigos 8.300 ekspo- 
ziciantojn kaj tiu foiro, kiu kom ence m ontris 
preskaŭ nur artiklojn de Paris grupigos industri- 
istojn de 35 landoj kaj m ontros al pli ol du m i- 
lionoj da vizitantoj novaĵojn produktitajn en tuta 
m ondo. La Foiro de Paris en kelkaj jaroj fariĝis 
pli grava ol la plej fam aj foiroj en la M ondo.

Praktike ĉiuj industrioj estas prezentataj en la 
foiro. Ili estas ordigataj en ses-dek grupoj, m e- 
tode klasigataj, tiel ke ĉiu fako de ekonom ia ago  
estas ekspoziciata en loko kie ĝi estas flanka al 
proksim aj industrioj. Tiu bona aranĝo perm esas 
havi klaran, ĝeneralan vidaĵon en kelkaj m inutoj 
kaj facile trovi dokum entojn pri tuta industria 
grupo.

Inter gravaj fakoj estas citindaj: Salono de 
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V inoj kie 600 ekspoziciantoj prezentas al publiko  
vinojn de ĉiuj regionoj de Francujo kaj donacas al 
aĉetantoj por gustum i 400.000 botelojn de plej 
bonaj vinoj. M eblaro kie 750 vendejoj m ontras 
la plej grandan ekspozicion de m ebloj en la m on- 
do. A rtaj industrioj en kiu estas bronzaĵoj, oraĵ- 
artoj, horloĝoj, t ranĉ  ii vendejoj, gantoj, teksajoj, 
ceram iko, vitroj, arto, ktp. ; haloj de M uziko, M o- 
derna Skriboficejo, Ludiloj, Sportartikloj. Tek- 

Paris uzas Esperanton.D e longtem pe jam  la Foiro  
de Paris eldonas propagandajn dokum entojn por 
frem dlandoj en proksim ume dudek lingvoj kaj 
Esperanto. Ĉiun jaron, speciala broŝuro kaj afiŝoj 
estas dissendataj en ĉiujn landojn el la m ondo kaj 
kaŭzas grandegan intereson. En Foiro de Paris, 
pri korespondado kun nefrancoj, kom preneble 
franca lingvo estas la plej uzata, sed Esperanto  
estas la dua antaŭ angla kaj germ ana lingvoj.

Generala vidajo de la Foiro de Paris.

nika Foiro, kiu estas ne m alpli 200.000 m gran- 
da, kiu enhavas halojn de M ekaniko, A cetileno, 
likva A ero, Elektro, kaj grandegaj nekonstruitaj 
spacoj kie estas m ontrataj m aterialaro por publi- 
kaj laboroj kaj konstruado, kaj novaj teknikaj 
produktoj por konstruado.

D ekkvin nefrancaj sekcioj, krom  ekspoziciantoj 
de ĉiuj landoj kiuj prezentas individue siajn pro- 
duktojn. faras la Foiron de Paris internacia.

K oncerne tion necesas m encii ke la Foiro de

La daŭranta ofico de ekonom iaj sciigoj de la 
Foiro de Paris, kiu tutan jaron sendas sciigojn en  
ĉiujn landojn pri francaj produktoj, ofte uzas Es- 
peranton kun centra kaj norda Eŭropo. En foiro  
estas esperantistaj interpretistoj.

D o. la plej granda Foiro en la m ondo, ŝuldante 
parton de sia fam eco al Esperanto, klopodas kiel 
eble, por plivastigi uzon de nia helpa lingvo.

N iajn legantojn ni instigas por enskribi tiun  
viziton en ilian notlibreton.

Esperanton.De
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Malfermita letero al iu Kolego

. . . Certe unu el viaj amikoj, eble vi mem, produktas maŝinon, aparaton aŭ 

kemiaĵon, /?zu estas interesinda sed /ĵu u ne estas sufiĉe konigata.

Legante tiun paĝon de nia bulteno, pripensu, estimata kolego. ke aliaj povus 

vidi en sama loko la priskribon de tiu maŝino, aparato k-t-P-

*

Plue, kiam Esperantisto Esperantiston renkontas, pri kio ili interbabiladas, krom 

esperantistaj aferoj. Do, necesas, ke ili povu priparoli viajn esperantistajn produktaĵojn.

Atendante vian respondon, ni estas sincere kaj samideane je via dispono.

I. S. A . E.
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